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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:36
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1372 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า ผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจ
พบว่า การดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่
ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบ
โดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง

1 วัน

2) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการแจ้ง

2 วัน

3) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น
แจ้งทราบ

7 วัน

4) การพิจารณา

35 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
เทศบาลเมือง ท้องถิน่ ในพื้นที่ที่จะ
สระแก้ว
ดำเนินการดัดแปลง
อาคาร)
กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
เทศบาลเมือง ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
สระแก้ว
ดำเนินการดัดแปลง
อาคาร)
กองช่าง
(องค์กรปกครองส่วน
เทศบาลเมือง ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
สระแก้ว
ดำเนินการดัดแปลง
อาคาร)

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินการดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1) บัตรประจำตัวประชาชน
0
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1) แบบการแจ้งดัดแปลงอาคาร
1
0
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน
2) ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้าง
1
0
อาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต
3) โฉนดทีด่ ินน.ส.3 หรือส.ค.1
0
1
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนา
ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
4) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
1
0
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม)
5) กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมี
1
0
หนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนสำเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
6) บัตรประจำตัวประชาชนและ
0
1
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่าง
1
0
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

ชุด

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

8) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก)
9) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
11) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน)
12) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
13) รายการคำนวณโครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วย

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1
0

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ
คำนวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการ
รับน้ำหนักความต้านทานความ
คงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการคำนวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
14) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
15) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
16) แบบแปลนและรายการคำนวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงาน จำนวน จำนวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำ
เสียและการระบายน้ำทิ้ง (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนดัดแปลงอาคาร
(1) อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
0.50 บาท
(2) อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
(3) อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน 500 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ คิดตามพื้นที่ของ ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(6) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท
(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง หรือ ท่อระบายน้ำ รั้ว หรือ กำแพง รวมทั้งประตูรั้ว หรือ
กำแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบ ยธ.1
19. หมายเหตุ
-

